‘Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet: dat is kennis’
Confucius

Het toevoegen van kennis is een belangrijk onderdeel van het werk van de ouderenpsycholoog. In de
waan van de dag komen we er alleen niet altijd aan toe om gebruik te maken van wat de wetenschap
ons te bieden heeft en dat is zonde. Er worden nogal eens beweringen in de ouderenzorg gedaan
zonder dat hier evidentie voor is. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele inzichten kunnen
wij psychologen de meest effectieve behandelingen inzetten en beleidsmakers binnen onze
organisatie ondersteunen bij het maken van zorginhoudelijke keuzes en zo daadwerkelijk de kwaliteit
van leven van kwetsbare ouderen verbeteren. Als kennismakelaar van de PgD kan ik hier bij helpen.
Hoe werkt de kennismakelaar?
Stuit je in je dagelijks werk op een onderwerp waarover je onvoldoende kennis hebt? Neem contact
op met mij, via de mail of via de website en leg je vraag voor. Vervolgens gaan we samen verhelderen
wat precies de vraag is en wat er nodig is om de vraag te beantwoorden. Dan ga ik ga op zoek in de
literatuur, samen met of voor jou. Ik kan ook doorverwijzen naar collega’s met specifieke expertise
die kunnen helpen met het beantwoorden van de vragen.
Welke vragen kun je kwijt? De afgelopen periode ben ik o.a. bezig geweest met een stuk over de rol
van lichttherapie bij dementie, vragen die er zijn rondom de inzet van domotica,
achtergrondinformatie over Lewy body dementie, depressie en groepsdynamica en evidentie wb de
inzet van medicinale weed en oxytocine. Zeer uiteenlopende vragen dus, allemaal relevant voor onze
dagelijkse praktijk.
Over Marieke Sikkes
Ik ben in 2006 afgestudeerd aan de UvA met als afstudeerrichting neuropsychologie en sinds 2011
werkzaam in de ouderenzorg. Mijn interesse voor de psychologie is ooit begonnen met boeken;
boeken vol informatie over gedrag, hersenfuncties, persoonlijkheid en ziektebeelden. Nog steeds kan
ik enorm genieten van de theoretische kant van ons vak. Het op zoek gaan in de literatuur is voor mij
een eerste en logische reflex bij vragen, moeilijkheden of twijfels waar ik in mijn functie als
kennismakelaar goed gebruik van kan maken.

Mail mij je vraag of post deze op het forum
Email: marieke.sikkes@pgdexpertise.nl
www.pgdexpertise.nl

